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VERSLAG 
Bestuurscommissie gezondheid   

Datum : 10 maart 2016 
Locatie : Ridderzaal, Veiligheidsregio Fryslân, Leeu warden 
 

Aanwezig: 
Leden: 
Dhr. D. Fokkema (vz, 

Tytskersteradiel) 

Mevr. G. Postma 

(Achtkarspelen) 

Mevr. L. v.d. Deen (Ameland) Mevr. B. Tol (Het Bildt) 

Dhr. R. Bos (Dantumadiel) Mevr. C.M. de Pee 

(Franekeradeel) 

Mevr. J.P. Schouwerwou (De 

Fryske Marren) 

Dhr. H. Kuiken (Harlingen) 

Dhr. J.C.F. Broekhuizen 

(Heerenveen) 

Mevr. T. Koster (Leeuwarden) Dhr. C. Vos (Leeuwarderadeel) Dhr. A. Dijkstra (Menameradiel) 

Dhr. E. van Esch 

(Ooststellingwerf) 

Dhr. W. Kooistra (Opsterland) Mevr. M. Krans 

(Smallingerland) 

Mevr. S.C. van Gent (Súdwest 

Fryslân) 

Dhr. T. de Jong (Terschelling) Dhr. C. Trompetter 

(Weststellingwerf) 

  

    

GGD:    

Mevr. M.I. de Graaf (directeur 

publieke gezondheid) 

Dhr. W.K. Kleinhuis (algemeen 

directeur) 

Dhr. J. Oostinga (directeur 

bedrijfsvoering) 

Dhr. T. Hartman (manager GGD regio 

Noord) 

Mevr. A.T.C. Zijlstra (beleid, 

verslag) 

   

 
Afwezig met kennisgeving: 
Mevr. P.H. de Graaf-v.d. Meer 

(Dongeradeel) 

Dhr. J.W. de Vries 

(Ferwerderadiel) 

Dhr. P. Maasbommel 

(Kollumerland c.a.) 

Mevr. M. Reijndorp (Littenseradiel) 

Dhr. D.J. Stellingwerf 

(Schiermonnikoog) 

Dhr. H. Visser (Vlieland)   

 
 
 
 Onderwerp  
1. Opening en vaststellen agenda  
• De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
2. Verslag van 15 december 2015  
• Tekstueel: geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
• Naar aanleiding van:  
• Ad 5, Onderzoek houtrook: mevr. de Pee vraagt hoe de constatering, dat niet alle gemeenten zich 

herkennen in de problematiek, zich verhoudt tot het besluit om te pleiten voor verder landelijk onderzoek. 
Dhr. Fokkema licht toe dat, alhoewel de problematiek verschillend wordt ervaren, er wel voldoende 
draagvlak was in de vergadering om gezamenlijk te pleiten voor nader landelijk onderzoek. 

  
3. Mededelingen  
• Naar aanleiding van: 
• Nuchtere Fries: mevr. Koster meldt dat zij alle sportkantines heeft aangeschreven en gewezen heeft op 

het belang van handhaving van verkoop van alcohol vanaf 18 jaar. Ze heeft hier positieve reacties op 
ontvangen. 
Er wordt afgesproken dat deze brief, via de Veiligheidsregio, wordt verspreid onder de leden van de 
bestuurscommissie gezondheid. 

• HPV vaccinaties: mevr. de Graaf meldt dat er positief is gereageerd op de publieksacademie. 
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• Houtrook: mevr. Schouwerwou vraagt naar ervaringen bij andere leden m.b.t. regulering van paasvuren. 
Algemene reactie is dat regulering middels vergunningaanvraag goed werkt. 

• Samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar: De Friese Meren moet De Fryske Marren zijn. 
• Wet Meldplicht Datalekken: mevr. Schouwerwou merkt op dat ook de ‘verantwoordelijke’ een meldplicht 

heeft. 
  
4. Evaluatie gemeenschappelijke regeling  
• Dhr. Bos merkt op dat het creëren van draagvlak bij gemeenteraden blijvend een punt van aandacht 

moet zijn. 
• Besluit: 

De bestuurscommissie gezondheid heeft kennisgenomen van het rapport van Berenschot over de 
evaluatie van de gemeenschappelijke regeling, en heeft de uitkomsten besproken. 
De bestuurscommissie gezondheid vraagt de agendacommissie gezondheid om voor de volgende 
vergadering te komen met een voorstel voor versterking van de rol van de agendacommissie 
gezondheid. 

  
5. Organisatieaanpassing GGD  
• Dhr. Fokkema licht toe dat het bij dit agendapunt gaat om de inhoudelijke afweging. Bij agendapunt 6 

worden de financiële consequenties besproken.  
• Mevr. de Graaf vult aan dat ze zich realiseert dat dit punt wellicht al eerder aan de vergadering had 

moeten worden voorgelegd. Aan de andere kant blijkt nu pas, uit een pilot met vier teams, dat het maken 
van de gewenste omslag meer tijd kost dan aanvankelijk was gedacht. Op basis van deze ervaring kan 
dit nu dan ook worden gekwantificeerd. 

• De vergadering deelt de mening dat hier eerder over had moeten worden gecommuniceerd. 
Desalniettemin wordt ook gedeeld dat ingezet moet worden op de gewenste omslag, en daarmee op de 
daarvoor noodzakelijke verandertijd. De mogelijke financiële consequenties moeten via een tussentijdse 
begrotingswijziging worden voorgelegd aan de bestuurscommissie gezondheid. 

• Besluit: 
De bestuurscommissie gezondheid stemt in met het op korte termijn implementeren van de 
organisatieaanpassing GGD conform het besluit van de bestuurscommissie gezondheid van 19 maart 
2015. 
De bestuurscommissie gezondheid geeft de directeur publieke gezondheid de opdracht om de financiële 
consequenties hiervan nauwlettend te volgen, en zonodig middels een tussentijdse begrotingswijziging 
ter advisering voor te leggen aan de bestuurscommissie gezondheid. 

  
6. Resultaten 2015, begroting 2016 en zienswijzen kade rbrief  
• Mevr. de Graaf presenteert de inhoudelijke resultaten van 2015.  
• Dhr. Oostinga presenteert vervolgens de financiële resultaten 2015, begroting 2016 en zienswijzen 

kaderbrief. 
• Algemene reactie is dat de bestuurscommissie in het vervolg graag de stukken en voorstellen van te 

voren volledig uitgewerkt wil ontvangen. Er was nu geen voorbereiding mogelijk, en er kan dus ook niet 
worden geadviseerd. Er kunnen alleen opmerkingen worden meegegeven. 

• Er wordt gevraagd of de autonome kostenstijging was voorzien. Dhr. Oostinga meldt dat dit al is vermeld 
in de kaderbrief, en nu financieel is doorvertaald, zo is dit ook bestuurlijk afgesproken. In de begroting 
van de Veiligheidsregio zit geen ruimte om deze kostenstijging zelf op te vangen. Mocht daartoe worden 
besloten, dan dient er een takendiscussie plaats te vinden. 

• Om de leden te ondersteunen bij de bespreking in de gemeenteraden, wordt afgesproken dat de 
Veiligheidsregio een historisch overzicht maakt van eerder gemaakte financiële afspraken en uitgevoerde 
bezuinigingen. 

• Besluit: 
De bestuurscommissie gezondheid heeft kennisgenomen van de resultaten 2015, begroting 2016 en 
zienswijzen kaderbrief. 
De bestuurscommissie gezondheid geeft de bovengenoemde opmerkingen mee ter bespreking in het 
dagelijks en algemeen bestuur. 

  
7. Concept begroting 2017, programma gezondheid  
• Algemene reactie is dat de vergadering in het vervolg graag de begroting van te voren volledig uitgewerkt 

wil ontvangen. Daarnaast moet het financiële overzicht tevens een meerjarenoverzicht bevatten. 
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• Dhr. van Esch vraagt waarom indicatoren nog in ontwikkeling zijn, hij zou hierover graag een toelichting 
in de tekst willen laten opnemen. 

• Mevr. van Gent sluit zich hierbij aan, maar is wel enthousiast over de gekozen opzet van de begroting. 
Dit laatste wordt algemeen gedeeld: complimenten voor de gemaakte stappen. 

• Mevr. de Graaf meldt dat er in de begroting wel een keuze is gemaakt voor indicatoren, maar dat de 
wijze waarop deze moeten worden gemeten nog in ontwikkeling is. In de tekst zal, conform het advies 
van de bestuurscommissie, nog een uitleg hierover worden opgenomen. 

• Besluit: 
De bestuurscommissie gezondheid heeft kennisgenomen van de concept begroting 2017. 
De aangepaste begroting, t.b.v. het DB, wordt tevens naar de leden van de bestuurscommissie 
gezondheid gestuurd, zodat zij de mogelijkheid hebben om hier nog op te kunnen reageren. 

  
8. Imago onderzoek  
• Dhr. A. Sibbald presenteert de belangrijkste uitkomsten van het gehouden imago onderzoek. 
• De komende weken komen de rapporten met cijfers per gemeente beschikbaar. Overigens is een 

samenvatting al verstuurd naar de afdelingen communicatie van de gemeenten. 
  
9. Rondvraag  en sluiting  
• Mevr. de Graaf deelt Infografics uit. Per gemeente is een overzicht gemaakt van een aantal 

werkzaamheden van de GGD in januari jl. die betreffende gemeente. Daarnaast is een algemeen thema-
deel opgenomen met de belangrijkste uitkomsten van de monitor onder 4-12 jarigen.  

 
 
 
 
 


